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Трансформаційні процеси в економіці 
України спричинили негативні тенденції, які 
характеризуються нераціональним викорис-
танням виробничого потенціалу, деградацією 
соціально-трудового потенціалу, погіршен-
ням екологічної ситуації. Пошук причин по-
дібної ситуації все більше впевнює в тому, 
що має місце недостатність інституційного 
забезпечення ринкових реформ. На фоні  
слабкості інститутів відбувається зростання 
тінізації економіки, зниження частки доходів 
у валовому внутрішньому продукті, невико-
нання державних зобов'язань з перерозподілу 
матеріальних благ, заборгованість із заробіт-
ної плати, криміналізація. 

Дослідження проблем виникнення,  
функціонування й ефективності впливу різ-
них інститутів на економічну, політичну і 
управлінську діяльність займають значне мі-
сце в економічній, правовій, соціологічній та 
інших науках. Трансформаційні процеси ви-
магають новітніх підходів до вивчення поте-
нційних можливостей людини за різними 
рівнями. За таких умов постає потреба дослі-
дження інституціональних основ розвитку 
соціально-трудового потенціалу, яка дає змо-
гу розкрити не лише потенційні можливості 
кожного окремого суб’єкта соціально-трудо-
вих відносин, але й підсилити такі можливо-
сті додатковими перевагами, що виникають у 
процесі соціальних взаємовідносин.  

Досить багато сучасних досліджень 
стосуються вивчення питання трудового по-
тенціалу. Зокрема, тут варто відзначити на-
працювання таких вчених, як О. Амоша,  
В. Антонюк, С. Бандур, Д. Богиня, О. Гріш-
нова, A. Колот, Е. Лібанова, В. Новіков, 
О. Новікова, В. Онікієнко, І. Петрова, С. Пи-
рожков, У. Садова, Л. Семів, М. Семикіна, 
Л. Шаульська. Нині все більш поширеними 
стають дослідження соціально-трудового 

потенціалу, зокрема конкретне вивчення да-
ної категорії має місце у працях М. Доліш-
нього, С. Злупка, Ю. Мельника, Б. Супіха-
нова, Ю. Лузан, Л. Гальперіної, Е. Югас та 
інших. Незважаючи на вагомість отриманих 
наукових результатів, недостатньо вивчени-
ми в науковій літературі залишаються пи-
тання розвитку соціально-трудового потенці-
алу регіону, який часто неправомірно отото-
жнюється з трудовим потенціалом. Комплек-
сне розуміння сутності соціально-трудового 
потенціалу в регіональному вимірі та зако-
номірностей його розвитку у відповідному 
середовищі зі сформованою системою стій-
ких і спонтанних факторних впливів вимагає 
конкретизації інституціональних засад його 
функціонування, які виражаються через сис-
тему відповідних інститутів. Це дуже склад-
не і багатогранне питання, яке вимагає розг-
ляду тих інститутів, що детермінують так 
звану політичну організацію суспільства, а 
також тих, які визначають норми, звичаї та 
форми поведінки в суспільстві. 

Метою статті є аналіз інституціональ-
них чинників розвитку соціально-трудового 
потенціалу регіону, виявлення проблем та 
обґрунтування шляхів їх вирішення. У кон-
тексті досягнення мети були поставлені такі 
завдання: 

розглянути основні підходи до класи-
фікації інститутів розвитку соціально-тру-
дового потенціалу регіону;  

проаналізувати основні  інститути роз-
витку соціально-трудового потенціалу регіо-
ну;  

визначити інституціональні пастки у 
компонентній структурі соціально-трудового 
потенціалу регіону. 

Дослідження інституціональної основи 
розвитку соціально-трудового потенціалу 
регіону має передбачати полівекторний роз-
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гляд відповідних інститутів як важливих 
чинників та водночас чутливих індикаторів 
змін у компонентній структурі соціально-

трудового потенціалу із забезпеченням чітко 
скоординованої системи соціальних взаємо-
дій (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Складено автором. 
 

Рис. 1. Концептуальні підходи до вивчення інститутів 
розвитку соціально-трудового потенціалу регіону 

 
Слід зазначити, що вказані на рис. 1 

концептуальні підходи  до вивчення інститу-
тів відображають як різноманітні суспільні 
явища і процеси, що відбуваються у розвитку 
соціально-трудового потенціалу регіону, так 
і наслідки такого розвитку. До здійсненого 
розподілу інститутів варто додати, що дослі-
дження інституціональних основ розвитку 
соціально-трудового потенціалу ефективно 
здійснювати з поєднанням різних критеріа-
льних розподілів. Зокрема, необхідно звер-
нути особливу увагу на те, чи відповідні ін-
ститути володіють визначеним правовим або 
соціальним статусом, що дає змогу робити 
висновки про соціоекономічну доцільність їх 
існування, а також враховувати внутрікрите-
ріальну взаємозалежність між собою з вияв-
ленням позитивних чи, навпаки, деструктив-
них взаємовпливів (особливо це стосується 

інститутів-організацій, норм та звичаїв, коли 
перші з них можуть здійснювати неоднозна-
чний вплив на решту, спричиняючи поступо-
ві викривлення в системі норм та звичаїв, які 
формують цілісну систему цінностей сус-
пільства).  

Подальша авторська класифікація ін-
ститутів розвитку соціально-трудового по-
тенціалу регіону базується на вивченні існу-
ючих наукових підходів до їх типології у 
сфері соціально-трудових відносин та сис-
тем. Так, І. Моторна, використовуючи інсти-
туціональний підхід удосконалення соціаль-
но-трудових відносин, виділяє інститути [7, 
с. 3, 12]: за змістом (організаційні, правові, 
соціальні, економічні); за суттю (інститути-
норми, інститути-організації); за оформле-
ністю (формальні – чітко закріплені норми і 
стандарти; неформальні – певні правила по-
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ведінки, які формально не регламентуються). 
Даний класифікаційний ряд важливо допов-
нити в розрізі окремих критеріальних розпо-
ділів ще одним важливим критерієм з виді-
ленням базових інститутів функціонального 
призначення. При даному підході такі інсти-
тути доцільно розподіляти на інститути-
суб’єкти та інститути-регулятори, зокрема, 
з-поміж регуляторів найбільш помітна роль 

відводиться тріаді «рід – влада – власність», 
на значущість якої звертають увагу автори 
колективної монографії за редакцією 
У. Садової [11, с. 51-63] (рис. 2).Розуміючи 
основні підходи до класифікації інститутів, 
що детермінують розвиток соціально-
трудового потенціалу регіону, охарактеризу-
ємо більш детально кожен із вказаних на 
рис. 1 підходів до їх дослідження.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Складено автором на основі джерел: [7, с. 3, 12; 9 с. 52]. 
 

Рис. 2. Підходи до класифікації інститутів розвитку 
 соціально-трудового потенціалу регіону 
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детермінуючи передумови їх розвитку. За 
даним напрямом у вітчизняній науці мають 
місце окремі дослідження у площині соці-
ально-трудових відносин. Зокрема, автори 
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колективної монографії під редакцією Е. Лі-
банової звертають увагу на роль інституціо-
нальних факторів у загальних процесах сус-
пільного прогресу, зазначаючи, що до зрос-
тання продуктивності як основи економічно-
го розвитку приводять не лише техніко-
технологічні зрушення, але й прогресивні 
інституціональні зміни [6, с. 31]. 

Е. Югас з-посеред різних чинників 
впливу на соціально-трудовий потенціал ви-
діляє групу інституціональних, серед яких 
[17,с. 6]: приватна власність на засоби ви-
робництва; свобода підприємництва і вибо-
ру; особистий інтерес; конкуренція у сфері 
трудозайнятості; ціна праці; активна політи-
ка держави на ринку. Таким чином, вчені 
звертають увагу на найбільш вагомі інститу-
ти впливу на розвиток соціально-трудового 
потенціалу з виявленням характеру й наслід-
ків такого впливу і можливостей їх регулю-
вання (відповідно до поставлених цілей). 
Можна також з-поміж чинників впливу на 
соціально-трудовий потенціал регіону вказа-
ти на групу інституційно-правових, які ви-
ражаються такими базовими індикаторами, 
як кількість державних службовців місцевих 
органів державної влади, кількість та якість 
реалізованих проектів у рамках соціального 
діалогу, в тому числі з профспілковими орга-
нізаціями), базовою метою регулювання яких 
є забезпечення соціального діалогу держав-
них та недержавних структур із питань роз-
витку потенційних складових.  

ІІ. Інститути як системні утворен-
ня, що працюють на благо людини, її роз-
виток й ефективний розподіл часу. 

Нині вкрай важливо, щоб усі інститу-
ти, передусім суспільні (особливо це стосу-
ється тих, що функціонують у сферах охоро-
ни здоров’я, освіти, фізичної культури й ре-
лігії), формували єдину цілісну систему, яка 
б не була орієнтованою на задоволення необ-
ґрунтованих і непомірних комерційних ін-
тересів, а виконувала ті суспільно значущі 
функції, що на неї покладені. По суті, у ни-
нішній системі інститутів, які прямо детер-
мінують розвиток соціально-трудового по-
тенціалу регіону, існують значні проблеми з 
укоріненням деморалізованих проявів соці-
альних взаємовідносин, що «розростаються» 

з поодиноких соціальних зв’язків із поши-
ренням деструктивного досвіду неправомір-
ної поведінки в ширшу площину. Мова йде 
про корупційні прояви, коли матеріальні й 
майнові цінності переважають цінність люд-
ського життя і здоров’я.  

Встановимо основні деструктиви таких 
викривлень у системі інститутів розвитку 
соціально-трудового потенціалу, наслідком 
яких є формування так званих інституціона-
льних пасток. Під інституціональними паст-
ками розуміємо ті норми, інститути й звичаї, 
які укорінились у соціально-трудових відно-
синах, здійснюють на них у загальному про-
яві суттєвий деструктивний вплив з виник-
ненням значних втрат й ухилення від яких за 
існуючих умов є неможливим. 

Ліквідація інституціональних пасток, 
які є основою опортуністичної поведінки 
(прагнення догодити іншим суб’єктам заради 
власної вигоди), є однією з передумов транс-
формації інституціонального середовища та 
зміни інституціональної практики [9, с. 94]. 

Виникнення інституціональних пасток 
є головною небезпекою під час проведення 
реформ, уникнути їх – одне з найважливіших 
завдань, які постають перед реформаторами. 
Для виходу із пастки необхідна постійна змі-
на діючих інститутів у результаті спонтанної 
еволюції або цілеспрямованого державного 
втручання [3]. За таких умов важливо розріз-
няти базові напрями регулювання (викорі-
нення) інституціональних пасток через вияв-
лення природи їх виникнення: 

1) регулювання, спрямоване на транс-
формаційні процеси в економічній системі 
регіону, що впливають на соціально-трудо-
вий потенціал – екзогенні інституціональні 
пастки; 

2) регулювання, спрямоване на внут-
рішні трансформаційні процеси безпосеред-
ньо у компонентній структурі соціально-
трудового потенціалу – ендогенні інституці-
ональні пастки. 

Дослідження виникнення інституціо-
нальних пасток у сфері соціально-трудових 
відносин, що можуть проявлятись і стосовно 
розвитку соціально-трудового потенціалу 
регіону, наразі стають усе більш поширени-
ми. Так, І. Левіна у своїй дисертаційній робо-
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ті вивчає інституціональні пастки, які пере-
шкоджають ефективному нагромадженню 
інтелектуального капіталу та розглядає під 
ними неефективні інститути й неефективні 
сталі норми (для нашого дослідження такі 
висновки є дуже цінними в контексті вияв-
лення таких пасток для інтелектуальної 
складової соціально-трудового потенціалу 
регіону). Так, вчена пропонує матрицю дос-
лідження інституціональних пасток у сфері 
відтворення інтелектуального капіталу на 
мікро- й макрорівнях із урахуванням фінан-
сової та структурної складових. На мікрорів-
ні виділено:  

1) пастки низької оплати праці, що 
призводять до спростування аксіоми людсь-
кого капіталу про високий рівень кореляції 
заробітків з рівнем освіти;  

2) пастки неефективної системи прав 
власності, що обумовлюють нерівність роз-
поділу дивідендів від інтелектуального капі-
талу та знижують мотивацію до творчої дія-
льності. На макрорівні І. Левіною дослідже-
но інституціональні пастки, які проявляють-
ся у неефективності законодавчих норм та 
формальних важелів забезпечення контрактів 
у сфері інтелектуального капіталу, що приз-
водить до високого рівня несумлінної конку-
ренції, ризиків та високих транзакційних ви-
трат [5]. 

Вартим уваги за даним напрямом є до-
слідження О. Пищуліної, яка виділяє основні 
інституціональні пастки функціонування ри-
нку праці в Україні, серед яких [10, с. 141-
146]:  

1) інерційність зайнятості (цей фено-
мен має прояв у невідповідності динаміки 
зайнятості динаміці виробництва): інтенсив-
ний «холостий оборот» робочої сили; низька 
якість робочих місць; 

2) недосконалість інституціонального 
механізму формування заробітної плати: ста-
лість існування надзвичайно високої елас-
тичності заробітної плати замість високої 
еластичності зайнятості; інституціональна 
прив’язка фіксованої частки заробітної плати 
до мінімального рівня оплати праці; відсут-
ність інституціоналізованої системи інфор-
мації про ціни на ринку праці; фактична зго-

да суспільства на зростання нерівності в 
оплаті праці; 

3) неефективність інститутів трудового 
права: застарілі норми трудового законодав-
ства; слабка система правозастосування (не-
обов’язковість чи селективність виконання 
законодавства); поєднання жорстких правил, 
зафіксованих у законодавстві, з масовою 
практикою неформальних домовленостей; 

4) слабкість інститутів укладення кон-
тракту і ведення переговорів: слабкість та 
складність соціального діалогу; «вибірко-
вий» принцип залучення учасників соціаль-
ного діалогу; незавершеність процесів інсти-
туціоналізації профспілок та їх залежність 
від влади або підприємців; 

5) слабкість інститутів державного ре-
гулювання: невідповідність сфери професій-
ної освіти потребам ринку праці; відсутність 
державного планування розвитку ринку пра-
ці. 

Вчена також констатує, що в цілому 
ситуація на українському ринку праці харак-
теризується як інституціонально неврівнова-
жена, що виявляється у відсутності дієвих 
інститутів, які могли б забезпечити умови 
для ринкової рівноваги [10, с. 140]. Таким 
чином, постає ще одна проблема – інститу-
ціональна рівновага соціально-трудового по-
тенціалу, що означає рівнозначний вплив 
інститутів різних потенційних складових 
(ендогенних) та інститутів зовнішнього сере-
довища (екзогенних) із базуванням на зага-
льносуспільних інтересах та недопущенням 
лобіювання інтересів окремих соціальних 
груп. 

Важливими є висновки спільного дос-
лідження таких вчених, як О. Вашків та 
Л. Куц, які вказують, що найчастіше до ін-
ституціональних пасток відносять ухилення 
від сплати податків, тіньову економіку, ко-
рупцію, неплатежі, бартер, рейдерство, осно-
ву механізму формування яких в економічній 
системі становлять ефект координації, ефект 
удосконалення (навчання), ефект поєднання, 
культурна інерція (небажання економічних 
агентів змінювати стереотипи поведінки) і 
лобіювання [1]. 

Г. Тарасенко та К. Шибаєва виділяють 
з-поміж величезної кількості існуючих сьо-
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годні інституціональних пасток «чотири вза-
ємопов’язані» – бартер, неплатежі, ухилення 
від сплати податків і корупцію – та зверта-
ють увагу на те, що коли інституціональна 
пастка сформувалась, повернення до почат-
кових (дореформених) умов не приводить до 
її руйнування (на що ми вже звернули увагу 
при формулюванні її дефініції), має місце так 
званий інституціональний аналог відомого з 
макроекономічної теорії ефекту гістерезису – 
вплив минулих подій на природні значення 
економічних змінних [15, с. 175, 169]. 

 

З урахуванням висновків вітчизняних 
вчених щодо можливих інституціональних 
пасток у вітчизняних реаліях (як бачимо, де-
які з них виділені у макровимірі, проте вони 
мають пряме відношення до соціотрудової 
сфери) визначимо такі основні пастки щодо 
розвитку соціально-трудового потенціалу 
регіону, які виникають унаслідок деструкти-
вної діяльності інститутів як системних 
утворень, які б могли працювати на благо 
людини, її розвиток й ефективний розподіл 
часу (див. таблицю).  

 
Таблиця 

Інституціональні пастки в компонентній структурі соціально-трудового потенціалу регіону: 
управлінський, економічний та соціогуманітарний підхід 

Сфера 
прояву 
пастки 

Складова соціально-трудового потенціалу регіону 

Здоров’я Мораль Актив-
ність Інтелект Організо-

ваність Освіта Професіо-
налізм 

Ресурси 
робочого 

часу 
В  управ- 
лінсь-
кому  
аспекті 

Пастка 
деклара-
тивності 
нормати-
вів умов 
праці 

Пастка 
масових 
нефор-
мальних 
домовле-
ностей 

Пастка 
деклара-
тивнос- 
ті колек-
тивно-до-
говірного 
регулю-
вання 

Пастка дез-
інтелектуа-
лізації дер-
жавних 
службовців 

Пастка 
деефекти-
візації дія-
льності 
місцевих 
органів 
державної 
влади 

Пастка 
диспро-
порцій 
підготовки 
фахівців 
та потреб  
ринку  
праці 

Пастка не-
професіо-
налізму 
держав- 
них служ-
бовців 

Пастка 
деклара-
тивності 
нормати-
вів режи-
мів праці 

В еконо-
мічному 
аспекті 

Пастка 
низької 
оплати 
праці 

Пастка 
згоди 
суспіль-
ства на 
зростан-
ня соціа-
льної не-
рівності 

Пастка 
тіньової 
зайнятос-
ті 

Пастка не-
обґрунтова-
них витрат 
на підви-
щення ква-
ліфікації 
фахівців 

Пастка 
ухилення 
від подат-
ків (заро-
бітних 
плат у кон-
вертах) 

Пастка 
необґрун-
тованих 
витрат на 
підготовку 
фахівців 

Пастка  
інерцій- 
ності зай-
нятості 

Пастка 
інтенсив-
ного «хо-
лостого 
обороту» 
економіч-
но актив-
ного на-
селення 

У соціо- 
гумані-
тарному 
аспекті 

Пастка 
вимуше-
ної зайня-
тості у 
праце-
надлиш-
ковому 
регіоні 

Пастка 
аноміч-
ного  
форму-
вання 
цінніс-
них уста-
новок 

Пастка 
культур-
ної інер-
ції 

Пастка дез-
інтелектуа-
лізації еко-
номічно  
активного 
населення 

Пастка 
недобросо-
вісної кон-
куренції 

Пастка 
знецінення 
рівня осві-
ти через 
відсут-
ність 
зв’язку з 
оплатою 
праці 

Пастка де-
структив- 
ного дос-
віду корпо-
ративних 
норм та 
цінностей 

Пастка 
диспро-
порцій 
робочого 
часу і ча-
су на від-
починок 

 
 Складено автором на основі джерел: [5;10, с. 141-146;1]. 
 
 
Основні інституціональні пастки ви-

значено з віднесенням до конкретної складо-
вої соціально-трудового потенціалу регіону в 
розрізі управлінського, економічного й со-
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ціогуманітарного аспектів, що дало змогу 
конкретизувати площину деструктивного їх 
прояву. Особливу увагу хочемо звернути на 
інституціональну пастку низької оплати пра-
ці, яку віднесено за домінантністю впливу до 
складової здоров’я. Тут мається на увазі, що 
за таких умов здебільшого трудова діяльність 
працівника супроводжується низьким рівнем 
соціального захисту та слабкими можливос-
тями лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на рекреацію фізичного і пси-
хоемоційного стану організму, в силу обме-
женості оплати праці. Окрім того, низький 
рівень оплати праці зазвичай призведе до 
постійних стресових ситуацій для працівни-
ка, низького рівня задоволення від виконання 
посадових зобов’язань, що прямо детермінує 
психоемоційний стан його здоров’я. Так само 
в соціогуманітарному аспекті має місце паст-
ка вимушеної зайнятості у праценадлишко-
вому регіоні (досить тісно корелює з пасткою 
диспропорцій робочого часу і часу на відпо-
чинок, що проявляється у потенційній скла-
довій ресурсів робочого часу).  

Тут мається на увазі, що високий рі-
вень безробіття та труднощі пошуку місця 
праці з кращими умовами змушують праців-
ника продовжувати свою трудову діяльність 
на даному підприємстві і на тій посаді, яка 
може не лише завдавати шкоди його здо-
ров’ю, але й не відповідати здібностям, сві-
тоглядним орієнтирам та культурним цін-
ностям. Як наслідок, існує висока ймовір-
ність поступового соціокультурного відчу-
ження такого працівника через пригнічення 
та небажання духовного розвитку. Насправді 
це надзвичайно серйозна загроза розвитку 
соціально-трудового потенціалу, яка в довго-
строковій перспективі суттєво детермінує з 
деструктивним характером інші потенційні 
складові. 

Таким чином, укорінення вказаних у 
таблиці інституціональних пасток чітко за-
свідчує, що діючі в Україні інститути як сис-
темні утворення жодним чином не спрямова-
ні на благо людини, її розвиток й ефективний 
розподіл часу. Знову ж таки складність вико-
рінення таких явищ з плином часу ще більше 
зростає. За таких умов говорити про необ-
хідність вживання комплексних заходів з бо-

ку держави є недоцільним. Тут постає питан-
ня в зовсім іншій площині з необхідністю 
ідеологічного переосмислення у свідомості 
усього суспільства деструктивності, неприй-
нятності більшості норм соціальних взаємо-
відносин, які при подальшому їх укоріненні 
лише призводять до того, що Україна прире-
чена «дрейфувати на узбіччі» [16]. 

ІІІ. Інститути як чутливі індикато-
ри трансформаційних змін у системі соці-
ально-трудових відносин. 

При розгляді інститутів розвитку соці-
ально-трудового потенціалу регіону в такому 
фокусі мається на увазі, що вони повинні ви-
ступати вагомими суб’єктами змін норм, 
правил поведінки, системи цінностей у сус-
пільстві відповідно до тих трансформаційних 
процесів, які мають місце у більш глобаль-
ному вимірі. На це звертає увагу і низка віт-
чизняних вчених. У дослідженнях Е. Лібано-
вої та О. Сандиги зазначено, що суспільству, 
як і кожній відкритій нелінійній системі, 
притаманна несталість, коливання, випадко-
вість. Будь-яке суспільство латентно вбирає у 
себе можливість трансформуватись, адже 
його структура постає дуже складним, але 
незавершеним утворенням. У кризових точ-
ках (точках біфуркації) відбувається стриб-
коподібна зміна соціальних структур і ви-
никнення нових соціальних форм [6, с. 15; 
12]. Відповідно важливо розуміти, що інсти-
туціональна основа розвитку соціально-
трудового потенціалу є досить нестійкою та 
постійно змінною, через що потрібен постій-
ний перегляд концептуальних засад та струк-
турних побудов у системі соціальних взаємо-
відносин з приводу використання потенцій-
них можливостей різних соціотрудових 
складових. 

Нинішні ж реалії свідчать, на жаль, про 
зовсім протилежні закономірності. Так, на 
проблеми інституціалізації вказує проф. 
У. Садова: процес соціального перерозподілу, 
який роками визначався ідеологією інституту 
тоталітарної держави, почав зазнавати змін. Із 
розвитком нових інститутів почав поглиблю-
ватись перерозподіл функцій соціального 
управління. Тобто механізм управління тери-
торіальним соціальним розвитком трансфор-
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мувався як у межах інституційних структур, 
так і на самовільних засадах [13, с. 126].  

У дослідженні за редакцією В. Гейця 
зазначається, що українське суспільство «за-
стрягло» у подвійній інституційній системі: 
не позбувшись остаточно від норм та правил 
радянських часів, воно не змогло створити 
цілісної системи нового інституційного по-
рядку. Іншими словами, Україна вийшла з 
соціалістичної системи, але так і не змогла 
увійти до капіталістичної. Ані еліта, ані саме 
суспільство вже не можуть лишатись у стані 
роздвоєності соціального життя, оскільки 
інерційні потенціали старої ресурсної бази 
вже вичерпано [14, с. 643]. Тобто маємо ситу-
ацію, коли нинішня система інститутів окрім 
того, що за результатами їх діяльності вже 
звичним явищем є укорінення існуючих та 
виникнення все нових інституціональних па-
сток, продовжує свою діяльність за «допості-
ндустріальним» сценарієм з невідновним ви-
користанням тих інституціональних переваг, 
що були здобуті попередніми поколіннями. 

ІV. Інститути як закріплені органі-
заційні форми норм та звичаїв, що сфор-
мовані у процесі розвитку соціально-
трудового потенціалу. 

Якщо ми говоримо про розвиток соці-
ально-трудового потенціалу, під яким розу-
міємо монотонне покращення індикаторів 
усіх його потенційних складових, причому 
таке покращення має бути збалансованим без 
надмірної розірваності темпів розвитку чи 
спаду окремих з них, то за таких умов інсти-
тути, що забезпечують такий розвиток, по-
винні формуватись відповідно до нових ви-
кликів сучасності. Мається на увазі поступо-
ве формування нових норм, правил, звичаїв, 
організаційних структур, які за сучасними 
параметрами забезпечуватимуть розвиток 
потенційних складових на новій якісній ос-
нові з поступовим витісненням застарілих 
інституційних форм. Це дуже важливо для 
регіонів України в силу тої загрозливої ситу-
ації, яку ми нині маємо (див. таблицю). Фор-
мування нових інститутів розвитку соціаль-
но-трудового потенціалу з поступовим поси-
ленням важелів їх впливу і підсиленням за-
ходів ідеологічного переосмислення у свідо-
мості усього суспільства деструктивності 

більшості норм соціальних взаємовідносин, 
що діють сьогодні, може стати тим шляхом 
ефективних змін в інституційному напрямі. 

Зі вказаних на рис. 1 класифікаційних 
підходів до розподілу інститутів розвитку 
соціально-трудового потенціалу регіону на-
ми було звернено особливу увагу на критерій 
функціонального призначення з розподілом 
інститутів на регулятори і суб’єкти. Зокрема, 
у групі інститутів-регуляторів було згадано 
про так звану тріаду «рід – влада – влас-
ність», яку наводять у спільному дослідженні 
за редакцією У. Садової вчені Інституту регі-
ональних досліджень НАН України [11, 
с. 52]. Відповідно до такого розподілу більш 
детально охарактеризуємо особливості дете-
рмінації такими інститутами розвитку соціа-
льно-трудового потенціалу регіону, яка оче-
видно має місце та вимагає комплексних до-
сліджень. Щодо інституту «рід», то тут, на-
самперед, постає проблема формування ін-
ституту сім’ї та її впливу на соціально-
трудовий потенціал регіону. Насправді вплив 
такого інституту в сучасних умовах поши-
рення розлучуваності та сприйняття як нор-
ми неоформлення відносин між чоловіком та 
жінкою поступово нівелює впливи тих норм і 
традицій, які формувались в Україні століт-
тями. Окрім того, суттєвий вплив має атмос-
фера в сім’ї, яка, як зазначає О. Кошулько, 
позначається на розвитку, вихованні дітей, а 
також на інвестуванні в людський капітал і 
відповідно його накопиченні. Ця проблема 
загострюється у сім’ях, які опинились у 
складних життєвих обставинах [4, с. 33]. 

З іншого боку, постає проблема родин-
них традицій, родинної пам’яті, що виража-
ється у професійній діяльності, певних куль-
турних і світоглядних засадах, зокрема релі-
гійних поглядах. Усі ці аспекти справляють 
чималий вплив на розвиток особистісних по-
тенційних ознак, що в своїй інтегрованій вза-
ємодії формують соціально-трудовий потен-
ціал усього суспільства.  

При розумінні такої ролі інституту ро-
ду й сім’ї для розвитку соціально-трудового 
потенціалу регіону зовсім іншими повинні 
бути концептуальні засади реалізації заходів 
сімейної політики. В умовах загострення ос-
новних демографічних проблем сімейна і 
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пронаталістська політика мають базуватись 
на таких принципах, як вільний вибір індиві-
дами і сім’ями моделі їх економічної й демо-
графічної поведінки, фундаментальність ролі 
сім’ї у забезпеченні розвитку особистості та 
суспільства, досягнення гендерного рівно-
прав’я та справедливості, підтримка на на-
лежному рівні умов життя всіх груп населен-
ня і пріоритетності надання необхідних ре-
сурсних можливостей сім’ям з дітьми [8, 
с. 242]. Поряд із такими заходами повинні 
поглиблюватись серед суспільства ідеологіч-
ні орієнтири цінностей сім’ї, роду, збережен-
ня їх норм, традицій та звичаїв. 

Інститут влади сьогодні в дії стосовно 
розвитку соціально-трудового потенціалу 
регіону проявляється вкрай неоднозначно, 
про що свідчать визначені нами інституціо-
нальні пастки в управлінському аспекті (див. 
таблицю). За таких умов необхідне форму-
вання нових концептуальних засад, так зва-
ного інституціонального менеджменту, який 
повинен здійснюватись на всіх управлінсь-
ких рівнях, розпочинаючи з особистісного 
через відповідні форми самоменеджменту 
(самоконтроль, самоорганізація, самовихо-
вання). Тобто управлінські підходи тут не 
зводяться лише до ролі державних структур 
загальнодержавного й регіонального рівнів, 
вони вимагають всеієрархічної реалізації на 
основі нових і прогресивних норм та звичаїв 
розвиненого й свідомого суспільства.  

Щодо інституціонального менеджмен-
ту, важливо конкретизувати його базову фу-
нкціональну спрямованість. Варто зазначити, 
що дослідження за таким напрямом в Україні 
по суті не проводяться. У даному аспекті ма-
ємо досвід хіба зарубіжних країн. Вченими 
Світового банку визначено 7 функцій інсти-
туціонального менеджменту для діяльності 
країн у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху. Такі висновки цілком закономір-
но можна трансформувати до сфери соціаль-
но-трудових відносин, зокрема розвитку со-
ціально-трудового потенціалу регіону з базу-
ванням на функціях організаційної, коорди-
наційної, законодавчої, фінансування та роз-
поділу ресурсів, заохочення, моніторингу й 
оцінки, наукових досліджень, розробки і пе-
редачі знань [18].  

Як бачимо, з-посеред вказаних вчени-
ми Світового банку функцій інституціональ-
ного менеджменту мають місце координа-
ційна, а також функції наукових досліджень, 
розробки і передачі знань. Це означає, що 
при діях інститутів влади у забезпеченні роз-
витку соціально-трудового потенціалу регіо-
ну необхідне налагодження соціального діа-
логу з недержавними організаціями (ціль ре-
гулювання впливу інституційно-правових 
чинників. Це дуже ефективна форма міжсек-
торальної співпраці, яка в Україні викорис-
товується з деструктивними проявами, про 
що свідчать згадані нами вище у праці 
О. Пищуліної інституціональні пастки слаб-
кості та складності соціального діалогу, «ви-
біркового» принципу залучення учасників 
соціального діалогу, незавершеності проце-
сів інституціоналізації профспілок та їх за-
лежності від влади або підприємців [10, 
с. 141-146]. Таким чином, виникає необхід-
ність поступового покращення ситуації за 
даним напрямом, зокрема в силу достатнього 
інтелектуального потенціалу української на-
ції та одночасної необхідності стимулювання 
розвитку вітчизняної науки потрібен актив-
ний соціальний діалог державних структур із 
науковими установами. Така співпраця дасть 
змогу: 

по-перше, науково обґрунтувати управ-
лінські рішення стосовно розвитку соціаль-
но-трудового потенціалу регіону в цілому та 
окремих його складових, що підвищить ефе-
ктивність самих рішень та оптимізує їх ресу-
рсне забезпечення; 

по-друге, збільшити ресурсні можли-
вості самих наукових установ, які за умов 
фінансування за залишковим принципом 
мають значні «інтелектуальні втрати» (особ-
ливо через зростання еміграційних процесів 
та високу мобільність фахівців), а також для 
яких спостерігається поширення явища низь-
кої продуктивності праці, по суті її демоти-
вація через незадовільний рівень оплати та 
умови праці. Результати наукових дослі-
джень  знайшли б своє застосування в управ-
лінській діяльності. Таким чином, дана стат-
тя доходу може стати не лише матеріальним 
мотиватором ефективної наукової діяльності, 
що в свою чергу буде вести до розвитку по-
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тенційної складової інтелекту, а одночасно з 
нею в першу чергу – освіти, професіоналіз-
му, активності, організованості та інших, 
проте і потужним нематеріальним стимулом 
до ще більш якісних досліджень у силу ро-
зуміння науковцями прикладної значущості 
своєї трудової діяльності. 

Інститут власності так само здійснює 
величезний вплив на розвиток соціально-
трудового потенціалу регіону. Насамперед, 
він детермінує структуру доходів економічно 
активного населення. Згідно із Б. Генкіним 
структура доходу працівників підприємства 
формується під впливом таких факторів [2, 
с. 247]: відпрацьований час; кваліфікація; 
умови праці; індивідуальні здібності та якос-
ті (здоров’я, мораль, творчий потенціал, ак-
тивність, організованість); участь у колекти-
вній праці; приналежність до фірми, органі-
зації; власність; ринкова кон’юнктура. Таким 
чином, у межах даних фінансових можливос-
тей працівник може бути власником відпові-
дного обсягу матеріальних та майнових цін-
ностей, що є вагомим мотиватором його по-
дальшої трудової діяльності та надає для 
нього можливості розвитку своїх потенцій-
них складових (здобуття другої вищої освіти, 
підвищення рівня кваліфікації, культурний і 
духовний розвиток через туристичні подо-
рожі, у тому числі за кордон, тощо).  

У регіональному й загальнодержавно-
му вимірах інститут власності постає за сво-
їми важелями впливу в дещо іншому ракурсі. 
Власність сьогодні характеризується як по-
тужний деструктив розвитку соціально-тру-
дового потенціалу і чинник поширення ін-
ституціональних пасток у силу непомірного 
прагнення її акумулювання. 

Розірваність населення за майновими і 
матеріальними показниками поглиблює де-
моралізацію норм соціальних взаємовідно-
син, укорінення тіньової зайнятості, інших 
негативних форм неформальних взаємовід-
носин. По суті за сучасних ринкових (ціно-
вий аспект) та політичних умов доступ до 
власності для особи, що володіє високими 
потенційними можливостями, є надзвичайно 
утрудненим. 

Висновки. Інституціональна основа  
розвитку соціально-трудового потенціалу в 

Україні сьогодні є вкрай негативною. Про це 
свідчить існування великої кількості інсти-
туціональних пасток, що деморалізують сус-
пільство, трансформуючи раніше недопус-
тимі норми соціальних взаємовідносин у 
звичні правила повсякденної діяльності. За 
такої ситуації постає потреба формування 
якісно нової системи ціннісних орієнтацій 
українського суспільства, що повинна здійс-
нюватись через ідеологічне переосмислення 
приреченості країни за таких умов бути пе-
риферією за параметрами соціально-еконо-
мічного розвитку. Для виконання такого 
стратегічного завдання важливо розпочати 
процес удосконалення чинного нормативно-
правового поля розвитку соціально-трудо-
вого потенціалу з розробленням таких зако-
нодавчих актів, що закладуть ідеологічні під-
валини нової прогресивної системи ціннос-
тей і норм поведінки учасників соціально-
трудових відносин. 
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